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2.QUÈ SABEM? 

 

- Dibuix inicial 
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4. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

 

- Logotip 

- Racó del projecte 

- Tractament de la informació aportada per les famílies 
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1. PROPOSTES I TRIA DEL PROJECTE 

 

El primer pas per fer un projecte és motivar als alumnes per fer-lo. És important donar sentit 

al treball per projectes. 

Es pot muntar a les classes un racó on s’aniran recollint durant el curs temes, idees, 

preguntes, etc. que despertin l’interès  dels infants: imatges, fotografies, notícies, paraules, 

objectes, com per exemple algú que porta un niu, un gegant, un caragol... es pot fer la 

fotografia del moment. 

 

Pluja d’idees 

 

Ens reunim en una classe tots els alumnes del mateix nivell per fer la tria del projecte. 

 

Dies abans d’aquesta trobada, a les classes de P4 i P5, haurem exposat tot tipus de 

contes, llibres, revistes, imatges, objectes de temes ben diversos per tal de despertar el seu 

interès i la seva curiositat. També anirem comentant tot allò que tenim en el nostre racó. 

Una vegada hem despertat en ells la motivació i la curiositat és l’hora de que cada alumne 

proposi sobre què vol fer el projecte. La mestra anirà apuntant a la pissarra les seves 

propostes. 

 

A les classes de P3, es triarà el projecte basant-nos únicament en tot allò que s’haurà 

recollit al racó. 
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Votacions 

 

A P3 mitjançant la conversa a la rotllana es decidirà quin tema és el que realment desperta 

més interès en els alumnes. 

A P4 i P5 es faran les votacions que convingui fins que el resultat guanyador sigui més de 

la meitat del grup. Es podrà donar l’opció que a mesura que es vagin fent les votacions es 

defensin els temes, ja sigui de manera individual o en grup. 

La votació final del tema pot ser secreta. 

 

2.QUÈ SABEM? 

Dibuix inicial 

El més aviat possible, i abans de rebre qualsevol informació, els alumnes faran el dibuix 

inicial sobre el tema guanyador, que ens servirà també com a avaluació inicial. 

 

Què en sabem 

Els alumnes de manera oral aniran dient què en saben del tema i la mestra en farà un recull 

(no es posarà el nom de l’alumne) 

 

3. QUÈ VOLEM SABER? 

 

Formulació de preguntes/ Índex 

Els alumnes es van formulant preguntes sobre què volen saber del tema triat (es farà a 

nivell individual tot i que a criteri dels mestres també es pot fer després en petits grups). 

Els mestres van apuntant les diferents preguntes a la pissarra. 

Una vegada tenim totes les preguntes els mestres amb l’ajuda dels alumnes les aniran 

agrupant per temes d’investigació, d’aquesta agrupació en sortirà l’índex, les preguntes a 

les que haurem de donar resposta agrupades per temes. 

A l’hora de formular les preguntes els alumnes també poden proposar activitats a fer, 

sortides, visites, què es pot fer com a final del projecte... 
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Circular a les famílies 

Una vegada hem decidit el tema del projecte enviarem una circular a les famílies informant 

sobre què treballarem i demanant la seva col·laboració aportant informació adequada a 

l’edat dels alumnes. I recordant-los que la informació l’ha d’explicar el nen/a a la classe.  

 

4. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 

 

Logotip 

 

És un signe d’identitat del projecte. 

Aquest logotip l’han d’escollir entre diversos models presentats per la mestra. 

Després els alumnes votaran el logotip: es poden exposar i els alumnes voten amb un 

gomet el que més els agradi... 

El recompte de vots es farà a partir d’un diagrama de barres.  

 

Racó del projecte 

Una vegada tinguem triat el tema els alumnes poden anar portant informació (llibres, 

fotografies, objectes, enllaços de pàgines web, pen-drives, pel·lícules, murals...) i anirem 

omplint el Racó de classe destinat al projecte. 

 

Tractament de la informació aportada per les famílies 

Els infants expliquen la informació aportada de casa.  

A partir d’aquestes informacions la mestra elabora les diferents activitats intentant que 

siguin motivadores, significatives, funcionals, engrescadores, manipulatives, 

d’experimentació, divertides... 
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5. QUÈ HEM APRÈS? 

 

Mapa conceptual 

Es podrà fer de manera acumulativa en un lloc visible de la classe o al finalitzar el projecte 

a partir de murals fets en grup pels alumnes. O les dues coses. 

 

Dibuix final 

Farem el dibuix del que hem après amb la mateixa tècnica del dibuix inicial.  

 

6. AVALUACIÓ 

És important donar nom, valorar i reflexionar sobre el grau de satisfacció del treball que 

s’ha fet, dels aprenentatges realitzats, dels problemes resolts, dels objectius que s’han 

assolit, dels errors que s’han comès... 

 

Aquesta avaluació es farà en diferents moments i de diferents maneres: 

 

Avaluació inicial 

A partir del dibuix inicial, abans de que els infants rebin cap informació sobre el tema. 

 

Autoavaluació 

En algunes de les activitats farem una autoavaluació emocional on els alumnes pintaran 

unes emoticones que ens ajudin a saber si els hi ha agradat.  

 

Avaluació final 

Al finalitzar el projecte, mitjançant el dibuix final.  

A P5 es pot donar la opció que els alumnes escriguin el que han après sobre el tema. 

 

Com ens hem sentit treballant el projecte? 

Conversa final sobre el projecte.  
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7.DIFUSIÓ I DOSSIER 

 

Dossier dels alumnes 

Cada dossier conté: 

- Tapa 

- Subtapa si cal  

- Tria del projecte i votacions 

- Dibuix inicial 

- Què en sabem? 

- Què en volem saber? 

- Índex 

- Logotip 

- Activitats 

- Què hem après? Dibuix final / Mapa conceptual 

- Bibliografia (Fotografia del racó). 

- Agraïment a les famílies (Fotografia de grup). 

 

 

Exposició a les famílies 

Es pot convidar a les famílies a entrar a la classe o als passadissos per veure el resultat 

dels treballs exposats.  

 

 

 

 

 

 


